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Gerakan Cinta Al-Qurãn (2) 

 

1. Kenali Al-Qurãn, kata demi kata 

Saudara-saudara sekalian, apakah yang saya maksud dengan Gerakan Cinta Al-Qurãn? 

Ini adalah sebuah usaha untuk memobilisasi atau menggalang seluruh lapisan masyarakat 

muslim/muslimah Indonesia untuk bersama-sama membaca mushhaf Al-Qurãn yang disertai dengan 

terjemahan per kata. 

Saya ulangi, muslim/muslimah harus digerakkan untuk membaca mushhaf yang disertai 

terjemahan per kata. 

Mengapa? 

Pertama, kita ingin agar umat Islam Indonesia dibangkitkan dan diberdayakan oleh ruh Islam 

sejati, yaitu Al-Qurãn. Kedua, demi tujuan itu, mereka, kita semua, harus mengetahui makna setiap 

kata yang ada di dalam Al-Qurãn. 

Mengapa kita semua harus menggetahui makna setiap kata Al-Qurãn? 

Saudara sekalian! Mengetahui setiap kata Al-Qurãn adalah fondasi, adalah landasan, untuk 

mengetahui Al-Qurãn secara pasti. Dengan ini, kita akan bebas dari kebiasaan lama yang 

mengekalkan kita dalam kebodohan dan kesesatan tentang Al-Qurãn; karena kita selama ini terbiasa 

membicarakan Al-Qurãn berdasarkan kata si Anu dan si Fulan, bukan berdasar pengetahuan 

langsung kita sendiri. 

Mengetahui makna setiap kata Al-Qurãn adalah awal dari pemahaman lebih jauh tentang bahasa 

dan wawasan Al-Qurãn. Ini juga merupakan awal dari kefasihan berucap dan bertutur dengan 

“bahasa Allah” yang kita pahami pada waktu kita melakukan shalat dan melantunkan doa-doa 

harian, yang biasa kita baca sejak dini hari hingga larut malam. 

Saudara-saudara sekalian, hanya dengan memahami setiap kata Al-Qurãn kita bisa benar-benar 

berkomunikasi dengan Allah. Hanya dengan kemampuan berkomunikasi dengan Allah kita bisa 

terjamin untuk selalu ada dalam bimbinganNya secara nyata, bukan hanya berangan-angan seperti 

selama ini. Dan selanjutnya, tentu saja, hanya dengan bimbingan Allah yang nyata, bukan angan-

angan, kita bisa mencapai kebaikan hidup (hasanah) di dunia dan akhirat. 

 

2. Para da’i harus mengajarkan Al-Qurãn 

Saudara sekalian! 

Gerakan Cinta Al-Qurãn ini juga harus diadakan untuk mengingatkan dan menyadarkan para da’i 

bahwa mereka, kita semua, ketika berda’wah, tugas kita adalah menyampaikan Al-Qurãn, secara 
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langsung, bukan menyampaikan Al-Qurãn  yang sudah dicampur-aduk dengan pikiran dan pendapat 

kita. 

Mengapa selama ini para da’i cenderung menyampaikan pikiran dan pendapat mereka? Pertama, 

tentu karena mereka berpikir bahwa masyarakat secara umum tidak memahami Al-Qurãn. 

Pemikiran ini benar. Tapi, langkah untuk mengatasi masalah itu bukanlah hanya menyampaikan 

pikiran dan pendapat kita. Mengapa? Karena pikiran dan pendapat kita tentang Al-Qurãn pada 

akhirnya malah menjadi penghalang bagi kaum awam untuk bisa mengenal Al-Qurãn secara 

langsung. 

Saudara sekalian! 

Cara berda’wah kita selama ini telah berhasil memunculkan da’i-da’i kondang, yang bahkan 

terkenal sampai ke manca negara. Tapi apakah manfaat da’i kondang bagi pemasyarakatan Al-

Qurãn? Boleh dikatakan nol besar! 

Saudara sekalian! Bila anda menyebut da’i kondang, tahukah siapa da’i kita yang paling kondang? 

Tahukah saudara, siapa da’i kita yang paling  kondang? 

Beliau adalah Nabi Muhammad! 

Apa yang paling saudara ingat dari Nabi Muhammad? 

Beliau adalah penerima dan penyampai Al-Qurãn? 

Lalu, apa yang saudara ingat dari da’i kondang di zaman kita? 

Apa yang saudara ingat dari Zainuddin MZ? Aa Gym? Ustadz Jefri (UJ)? Mamah Dedeh? 

Apa yang saudara ingat? 

Apakah mereka penerima dan penyampai Al-Qurãn? Bukan! 

Apakah mereka mengajak kita untuk mengenal Al-Qurãn secara nyata dan langsung? Tidak! 

Dari mereka, kita hanya mendengar dan mengingat (sedikit) pikiran dan pendapat mereka. Dan 

ketika masa kemasyhuran mereka berakhir, ingatan kita tentang mereka pun pudar, karena sudah 

bermunculan tokoh-tokoh baru. 

Da’i kondang datang dan pergi. 

Tapi bagaimana dengan Nabi Muhammad? Apakah beliau datang dan pergi? Tidak. Beliau selalu 

ada. Kemasyhuran beliau tak pernah hilang ditelan zaman! Tapi, masalahnya, kita sering lupa bahwa 

beliau penerima dan penyampai Al-Qurãn.  

Seandainya Nabi Muhammad hanya menerima dan tidak menyampaikan Al-Qurãn, tentu kita tak 

akan pernah tahu apa-apa tentang Al-Qurãn. Tapi, masalahnya sekarang, walaupun beliau sudah 

menyampaikan Al-Qurãn, kebanyakan kita belum tahu apa-apa tentang Al-Qurãn. 

Mengapa? 
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Karena, antara lain, para da’i kondang, melalui orasi-orasi dan retorika-retorika mereka, yang 

disampaikan secara lisan dan tulisan, tidak mau mengajak kita untuk bergaul secara langsung dengan 

Al-Qurãn. Mereka tak pernah membimbing kita, memimpin kita, menggalang kita, untuk beramai-

ramai membaca Al-Qurãn, dengan menyentuhnya secara nyata dan langsung! 

Mereka cenderung hanya ingin agar pikiran dan pendapat mereka didengar dan dibaca, seolah-

olah perkataan mereka lebih penting dari firman Allah! 

Saudara sekalian! Firman Allah mengajak kita bersatu dan bersaudara. 

Tapi sebaliknya, pikiran dan pendapat para da’i telah membuat kita terpecah-belah, bergolongan, 

bermazhab. 

Adakah ajaran untuk berpecah belah dalam Al-Qurãn? Tidak ada! 

Adakah ajaran untuk bergolongan dalam Al-Qurãn? Tidak ada! 

Adakah ajaran untuk bermazhab dalam Al-Qurãn? Tidak ada! 

 

3. Mari benar-benar kembali kepada Al-Qurãn 

Saudara sekalian!  

Apakah anda da’i kondang atau hanya masyarakat awam, mari kita kembali, benar-benar kembali 

kepada Al-Qurãn. 

Untuk itu, tak ada cara lain, kita harus selalu membaca dan membaca Al-Qurãn. 

Ketahuilah saudara! 

Para da’i  kondang sering terhambat membaca Al-Qurãn karena kesibukan mereka berceramah. 

Dan masyarakat awam terhambat membaca Al-Qurãn, selain karena kebodohan, juga karena jadi 

cenderung hanya mendengarkan ceramah! 

Mari kita benar-benar kembali kepada Al-Qurãn, dengan membacanya dan membacanya, terus; 

mulai sekarang, sampai kita mati! 

Saudara sekalian! 

Kitab-kitab lain, buku-buku selain Al-Qurãn, bisa jadi sampah yang berserakan di mana-mana. 

Bahkan walau tersimpan rapi di perpustakaan pribadi dan perpustakaan umum, sampai di museum-

museum, bisa jadi semua hanya bernilai sampah! 

Tapi Al-Qurãn, saudara! Al-Qurãn tak akan menjadi sampah, baik secara fisik maupun (lebih-

lebih) isinya. Al-Qurãn selalu kita baca, setiap hari, dalam shalat-shalat kita, berdasar hafalan kita. Al-

Qurãn akan selalu ada dalam pikiran kita, karena kita selalu membacanya; bukan hanya dalam 

shalat, tapi juga di luar shalat, di waktu-waktu  yang kita tetapkan sendiri berdasar petunjuk Allah. 

Saudara sekalian! 
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Buku-buku lain bisa jadi sampah, tapi Al-Qurãn akan kita bawa sampai mati, sesuai bacaan shalat 

kita, sesuai hafalan kita. 

Tak ada buku yang lebih hebat dari Al-Qurãn. 

Seperti kata Rasulullah: 

ى اِمى َف َف ى َف ْض ِم ِمى ى َف َف ْض ِم ى اِمى َف َف ى َف اِم ِمى اْض َف َف ِم ى َف ْض ُلى َف َف ِم
“Keunggulan Kalamullah (Al-Qurãn) atas seluruh ‘kalam’ (tulisan; bacaan; wacana; ide) adalah 

seperti keunggulan Allah atas seluruh makhlukNya.” (Hadis At-Tirmidzi). 

Saudara sekalian! 

Apa lagi yang kita tunggu? 

Mari kita mulai Gerakan Cinta Al-Qurãn! 

Anda guru agama, pimpin dan bimbinglah umat. 

Anda da’i kondang, serukan dan ajaklah massa anda. 

Anda ketua RT, RW, lurah, bupati, walikota, gubernur, menteri, presiden, pemimpin sipil dan 

militer, instruksikan rakyat dan anak buah anda untuk segera melakukan Gerakan Cinta Al-Qurãn. 

Bila anda Muslim di lubuk hati anda, di dalam getar jantung anda, jangan sampai jabatan anda, usia 

dan kesempatan anda, habis tanpa manfaat bagi gerakan ini.  

Allahu akbar! 

...ىالىحولىوىالىقوةىإالىب ا
Tidak ada daya dan kekuatan, tidak ada angin mendesir, tidak ada darah mengalir, tidak ada 

jantung berdetak, tidak ada nafas berhembus, tidak ada bumi dan langit dan seluruh jagat raya, 

tanpa kuasa Allah, tanpa ilmuNya, yang mengadakan dan mengatur semua dalam tatanan dan 

keseimbangan tanpa cela. 

Allahu akbar! 

Mari bergerak, jangan menunggu. 

Laksanakan Gerakan Cinta Al-Qurãn! 

Atas komandomu, Ya Allah, hamba nyatakan: Siaaaappp, gerak! 

 

*Bekasi, Jum’at, 06.06, 30 Januari 2015. 


